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Terrassaescenificaun
contedeKleist
Josep Maria Codina
TERRASSA

La sala Maria Plans de Ter-
rassa estrena aquest cap de
setmana un conte del dra-
maturg alemany Heinrich
von Kleist (1777-1811). Es
tracta de Michael Kohlhaas,
una reflexió sobre la justícia
dirigida per Roberto Romei
i protagonitzada per Xavier

Ripoll. L’obra explica la his-
tòria d’un home que recla-
ma justícia i que en no veure
satisfetes les seves deman-
des reacciona d’una forma
violenta. L’obra vol fer refle-
xionar l’espectador sobre les
injustícies i si en algun cas
es pot justificar la violència.
Romei diu de l’obra que so-
bretot “m’interessava expli-
car una petita faula que ens

porta a temes d’actualitat”,
però també en destaca as-
pectes com la forma teatral
que conté aquesta narració.

Cal remarcar la traducció
d’Albert Tola, que l’ha portat
a “retallar algunes subtra-
mes, ser molt precís i crear
uns enllaços per donar-li
forma teatral a una obra li-
terària”. Ripoll, que va defi-
nir el seu paper com “el no-

personatge que encarna
tots els personatges”, es
mourà per una singular es-
cenografia que, com el pro-
tagonista, juga amb una
perspectiva diferent de les
coses.

Heinrich von Kleist és un
important dramaturg ro-
màntic alemany, amb obres
poc representades com El
càntir trencat o La família
Schroffenstein. Cofundador
de la revista Phöbus, va ser
on va publicar aquesta no-
vel·la curta que ara es pot
veure a Terrassa. Michael
Kohlhaas, que s’estrena
aquest divendres i es repre-
sentarà fins a l’11 de març,
arribarà a Barcelona a final
d’abril. ■

Paretsgòtiques
ambfantasma

Broggi ocupa la biblioteca nacional amb ‘Antígona’,
‘El carter del rei’ i ‘Rosita, la història d’una florista’

Teresa Bruna
BARCELONA

Encara no han acabat les
funcions de l’esplèndida ver-
sió que ha fet Oriol Broggi de
La petita història d’Esther al
TNC que el director s’ins-
tal·la amb tres espectacles a
la Biblioteca de Catalunya,
un espai que estima força
perquè va ser, amb Dolors
Lamarca, una mica el desco-
bridor de les possibilitats de
la sala. A partir del dia 5 hi
entra la reposició de l’Antí-
gona de Sòfocles, estrenada
la passada temporada, amb
Clara Segura i Pep Cruz, de
dilluns a dijous.

Elscapsdesetmana,men-
tre lacompanyiasurtdegira,
Broggi aprofita l’espai amb
El carter del rei, de Tagore,
coproducció de Laperla 29
amb el Teatre de Manacor,
“una gent que fa molta feina
per la llengua i la cultura i els
feia molta il·lusió preparar
un Tagore”, i en la franja
d’horari familiar (dissabtes
18 h i diumenges 12 h) es
podrà veure Rosita, història
d’una florista, protagonitza-
da per Rosa Gàmiz. Les dues
últimes s’estrenen el dia 10.

Antígonaarriba amb pocs
canvis: l’actor Xavi Serrano
és substituït per Òscar Mu-
ñoz, “un bon amic i ex-

cel·lent actor que s’hi ha in-
corporat en tres setmanes”,
i hi haurà música (dues gui-
tarres) en directe. Es manté,
esclar, la màgia de l’espai, la
nau gòtica creada per aguan-
tar la sala de dalt, l’ala de lle-
vant de l’antic hospital. Va
ser cuina i magatzem, des-
prés va acollir l’Escola d’Arts
i Oficis i, finalment, la Biblio-
teca: “Encara hi viu el Fran-
cisco, el fantasma, però hi
tenim bon rotllo”, bromeja
–o no– Broggi. L’obra arriba
de Madrid, on s’ha fet en cas-
tellà. “Al canviar l’idioma
canvies el personatge. Ens
hohempassatbé,sortíemde
tapes,peròaratenimelplaer

de recuperar el català i tor-
nar a l’espai”, diu Clara Se-
gura. L’espai concedeix la
proximitat insòlita d’un
metre just amb el públic.

Elcarterdelreiés una his-
tòriatendraqueparteixde la
conversa d’un nen malalt
terminal que, amb alegria, fa
descobrir als que el van a
veure com de bonic és viure.

A Rosita, història d’una
florista, hi redescobrim Ro-
sa Gàmiz en la seva faceta de
comunicadora amb els in-
fants. La florista explica als
nens el Pigmalió. “Ella està
molt bé, però, a més, els
nens s’emocionen molt en
aquest espai”, diu Broggi. ■

‘Antígona’ retroba a la Biblioteca de Catalunya l’insòlit i fascinant espai on va néixer la temporada passada ■ FERRAN MATEO


